
In het mooie Nij Barrahûs wordt de beste medische en verpleegkundige zorg geleverd 

aan mensen met een kinderwens. Het budget van Nij Barrahûs wordt daar helemaal aan 

besteed. Maar voor extra voorzieningen, die het verblijf voor patiënten zo prettig mogelijk 

maken, is er nog altijd onvoldoende geld. De Stichting Vrienden van Nij Barrahûs werft 

daarom extra middelen om projecten te realiseren die onze patiënten, hun naasten en 

bezoekers een comfortabele omgeving en een warm welkom bieden. Deze projecten 

staan in het teken van het veraangenamen van de patiëntbeleving.

Als jij Vriend van Nij Barrahûs wordt, help je mee om nieuwe voorzieningen te realiseren 

die het verblijf bij Nij Barrahûs zo prettig mogelijk maken. Patiënten kunnen hierdoor de 

fertiliteitbehandelingen zo ontspannen en prettig mogelijk ondergaan. Doordat het werk 

van de Vrienden in een aparte stichting is ondergebracht, is het 100% zeker dat jouw 

bijdrage niet aan andere zaken wordt besteed.

Word ook Vriend van Nij Barrahûs! Je kunt vaste donateur worden en ons maandelijks of 

jaarlijks steunen met een donatie. Maar ook jouw eenmalige bijdrage is van harte welkom. 

0561 - 610 030  
info@vriendenvannijbarrahus.nl
www.vriendenvannijbarrahus.nl

Bestuursleden aan het woord

Piet Westerhuis

“Mijn motivatie om de Stichting te steunen is ontstaan na een open dag in de 

kliniek. Ik ken iemand die daar werkt en was nieuwsgierig geworden naar de 

werkzaamheden in Nij Barrahûs.

Op die dag zag ik dat er met veel enthousiasme en toewijding in Nij Barrahûs 

wordt gewerkt. Dat is belangrijk, vooral omdat ik ook begrijp, dat het 

behandeltraject voor de betreffende mensen erg ingrijpend kan zijn.

Dit heeft gemaakt dat ik door het helpen van de Stichting Vrienden van  

Nij Barrahûs hoop dat ook ik een kleine bijdrage kan leveren in het geluk van 

andere mensen. Daarnaast kan de hulp van de Stichting mogelijk ook het  

verdriet van mensen verzachten.”

Marcel en Jitty Stuij

Jitty Stuij: “Ik zet me in als bestuurslid van de Stichting omdat ik zelf regelmatig 

voor een behandeling bij Nij Barrahûs ben geweest en wij vooral de persoonlijke 

benadering erg fijn vinden. Mijn man Marcel en ik dragen Nij Barrahûs dan ook 

een warm hart toe.

Tijdens de soms vervelende behandelingen en ook tussendoor, werd er echt 

geluisterd en meegeleefd. Er hangt een ontspannen sfeer en je bent geen nummer, 

zoals dat in een regulier ziekenhuis vaak voelt. Het klinkt gek, want een IVF traject 

is niet leuk, maar ik kom graag bij Nij Barrahûs. Om het voor andere patiënten 

ook zo aangenaam mogelijk te maken willen we Nij Barrahûs helpen om via de 

stichting Vrienden van Nij Barrahûs de aankleding van de kliniek en het welzijn 

van alle cliënten naar een nog hoger niveau te tillen.”

Marcel Stuij: “Nadat wij een aantal mislukte IVF pogingen in een regulier ziekenhuis 

hadden gehad, hebben wij in februari 2017 de overstap naar Nij Barrahûs 

gemaakt. Van die keuze hebben we geen moment spijt gehad. Het persoonlijke 

contact, een luisterend oor en de ruimte om je gevoelens te uiten is erg fijn.”

Wij dragen Nij Barrahûs 
een warm hart toe. 
Jij ook?

www.vriendenvannijbarrahus.nl



Een prettige en warme sfeer

Veel mensen die Nij Barrahûs bezoeken vinden de sfeer prettig en warm. Dit maakt een 

bezoek aan de kliniek minder spannend en geeft een veilig gevoel. Door een prettige 

aankleding van de kliniek met mooie kleuren, wandbekleding en dergelijke, willen de 

Vrienden van Nijbarrahûs helpen om de prettige en warme omgeving zo te houden.

Verloop van behandeling zo optimaal mogelijk laten zijn

De missie van de Stichting Vrienden van Nij Barrahûs is het faciliteren van patiëntgerichte 

zorg voor mensen met kinderwens.

Doel van de Stichting is een concrete financiële bijdrage te leveren aan de mogelijkheden 

van Nij Barrahûs voor het organiseren van patiëntgerichte activiteiten. Hierbij kan gedacht 

worden aan:

• Financiële ondersteuning bij organisatie van patiëntgerichte informatievoorziening;

• Aankleding van kliniek en wachtruimte;

• Aankleding van uitrustruimte;

• Mogelijk maken van aanschaf van meekijkmonitoren voor patiënten bij onderzoeken;

• Lichtkrant en informatievoorziening in wachtruimte;

• Ondersteuning ter vergroting naamsbekendheid kliniek;

• Ondersteuning ten bate van de werving van donorgameten;

• Ontwikkeling en onderhoud website.

Over de Vrienden van Nij Barrahûs 

De stichting Vrienden van Nij Barrahûs is opgericht door mensen die de kliniek een warm 

hart toedragen, mede omdat zij persoonlijk goede ervaringen hebben met Nij Barrahûs. 

Het bestuur van de stichting bestaat uit Piet Westerhuis, Marcel Stuij en Jitty Stuij. Zij 

willen de kliniek graag helpen met de werkzaamheden en door oprichting van de stichting 

is er een gerichte en duurzame mogelijkheid om dit te doen. De stichting is een manier 

om de kliniek voor langere termijn te kunnen steunen. 

Ook mensen die betrokkenheid voelen bij de kliniek, zoals ouders of andere familieleden 

van patiënten, kunnen door een donatie hun waardering laten blijken.

Draag jij Nij Barrahûs ook een warm hart toe?

Je kunt op verschillende manieren bijdragen aan de belangrijke extra’s voor de patiënt 

omgeving van Nij Barrahûs. Jouw donatie komt het comfort van patiënten direct ten  

goede. Een kleine bijdrage kan al veel betekenen. Maak eenmalig een bedrag over of 

kies voor een maandelijkse bijdrage. Je kunt kiezen uit een bijdrage van 100 euro, 50 

euro, 25 euro óf een vrij te kiezen bedrag. Een donatie kun je doen als particulier, als 

bedrijf of anoniem.

www.vriendenvannijbarrahus.nl

Bevordering van 

patiëntbeleving 

en ondersteuning

voor behandeling 

bij Nij Barrahûs


